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RS AU § 299 Ekokommunpriset 2016 och Vasallens
miljöstipendium. Översyn och förslag till
hantering
RS 2016/679

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Ekokommunpriset har under en lång rad av år haft svårigheter med att finna pristagare. En del av förklaringen kan vara att kraven för att kunna nomineras varit
relativt höga. Samtidigt förvaltar Region Gotland 150 000 kronor, som statliga
Vasallen skänkt med avsikten att pengarna skulle användas till ett miljöstipendium.
Ledningskontoret föreslår regionstyrelsen att förklara Ekokommunpriset vilande, och
att regionstyrelsen under tiden delar ut Vasallens miljöstipendium till projekt för att
stimulera miljöundervisning i de gotländska skolorna.
Mot bakgrund av vad som anförts ovan, finns nu möjligheten att regionstyrelsen
förklarar Ekokommunpriset vilande, vilket skulle ge möjligheten att under tiden dela
ut Vasallens miljöstipendium. I första hand bör uppehållet pågå så länge det finns
pengar kvar att fördela av Vasallens miljöstipendium. Efter det kan diskussionen
återupptas om Ekokommunprisets vara eller icke vara.
Ledningskontoret föreslås att Vasallens miljöstipendium ska vara sökbart enbart av
gotländska skolor (oavsett huvudman). Eftersom miljöundervisningen ofta har
knappa resurser, speciellt i tider av besparingar, kan stipendiet bidra till att förverkliga
undervisnings- och projektidéer som annars kanske inte skulle blivit av. Tanken är att
skolorna får presentera en miljörelaterad idé vad de vill använda pengarna till och
söka ett specificerat belopp. En lämplig utlysningsperiod är under hösten, för att
sedan kunna betala ut stipendiet när vårterminen startar.
Det är möjligt att man också bör ge annan regional verksamhet, som direkt arbetar
med miljöundervisning riktad till barn- och ungdomar, chansen att söka.
Ledningskontoret önskar ett uppdrag att utreda och ge förslag till statuter för
stipendiet liksom hur urvalet av stipendiater ska gå till. Andra förvaltningar kan
komma att konsulteras i detta arbete.
Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-11-16
Ärendets behandling under mötet

Yrkande

Eva Nypelius (C) yrkade att Ekokommunpriset ska delas ut vartannat år.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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RS AU § 300 Rekommendation om deltagande i och stöd för
en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning
RS 2016/486

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Regionstyrelsen beslutar i enlighet med hälso- och sjukvårdsnämnden om
medfinansiering för deltagande i och stöd för en sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning.
• Regionstyrelsen ger i uppdrag till ledningskontoret att i brev meddela Sveriges
kommuner och landsting (SKL) detta innan 30 december 2016. I det brevsvaret
föreslår även regionstyrelsen Sveriges kommuner och landsting SKL att se över
förutsättningarna för att inkludera dessa särskilda avgifter i den ordinarie avgiften
till SKL.
•

Ledningskontorets bedömning är att regionstyrelsen bör ställa sig bakom hälso- och
sjukvårdsnämndens bedömning om att man ställer sig positiv till att vara med och
finansiera en sammanhållen nationell struktur för kunskapsstyrning.
Kostnaden för hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Gotland är 180 000 kr.
Vidare bör regionstyrelsen i sitt svar föreslå Sveriges kommuner och landsting, SKL
att se över förutsättningarna att inkludera dessa särskilda avgifter i den ordinarie
avgiften till SKL.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-20, § 287
Ledningskontoret 2016-11-02

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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RS AU § 301 Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting om Stöd till riktade
insatser inom området psykisk ohälsa 2016
RS 2016/658

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Handlingsplanen om psykisk hälsa på Gotland 2016 följs upp i regionstyrelsen
senast 2017-12-31.
• Regionfullmäktige ska informeras i ärendet.
•

Staten och Sveriges kommuner och landsting är eniga om behovet av en långsiktig
plan för området psykisk hälsa. Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete med gemensamt ansvarstagande från berörda
aktörer. Inom ramen för 2016 års överenskommelse inom psykisk ohälsa uppdras åt
huvudmännen att gemensamt göra en analys av den psykiska hälsan i regionen och
utifrån analysen identifiera angelägna utvecklingsområden på kort och lång sikt.
Överenskommelsen är ställd till hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden i
Region Gotland men uppdraget har hanterats av den gemensamma ledningen och
styrningen Regional samverkan och stödstruktur RSSS i vilken ingår hälso- och sjukvårdsförvaltning, socialförvaltning, utbildnings- och arbetslivsförvaltning, kultur- och
fritidsförvaltning tillsammans med ledningskontoret. Med anledning av det breda
engagemanget och handlingsplanen som berör flera förvaltningar beslutades
4 oktober av RSSS förvaltningschefer och nämndordföranden att information om
analys och handlingsplan skulle ges varje berörd nämnd under oktober månad samt
till regionstyrelsen och regionfullmäktige under december 2016.
Beslutsunderlag

Analys psykisk hälsa Gotland 2016 samt handlingsplan 2016-09-30
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-20, 281
Socialnämnden 2016-10-19, § 128
Ledningskontoret 2016-11-10

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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RS AU § 302 Inrättande av Försvarsmaktsråd Gotland
RS 2016/542

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Styrdokument för Försvarsmaktsråd på Gotland godkänns.

Gotland pekas ut som ett av flera strategiska viktiga områden i det säkerhetspolitiska
inriktningsbeslutet för 2016-2020. Därför ska försvaret bland annat förstärkas genom
en stridsgrupp på Gotland som byggs upp successivt till 2018. Stridsgruppen ska
bestå av ett mekaniserat kompani med mestadels heltidssoldater och ett stridsvagnskompani deltidssoldater. Stridsgruppen benämns 18. Stridsgruppen Gotland.
Efter det första samverkansmötet mellan Region Gotland och Försvarsmakten under
hösten 2015 rörande etableringen av 18. Stridsgruppen på Gotland, bestämdes att ett
Försvarsmaktsråd skulle bildas på motsvarande sätt som är befintligt på andra orter
där Försvarsmakten är etablerat. Utgångspunkten är Försvarsmaktens etablering av
permanenta förband på Gotland och vilka möjligheter och utmaningar som detta
medför för det omgivande samhället.
Förslaget innebär att Försvarsmaktsrådet består av representanter från Försvarsmakten, Länsstyrelsen och Region Gotland. Försvarsmaktsrådet med dess arbetsgrupper ska vara en plattform för att driva olika utvecklingsfrågor som syftar till att
stärka Försvarsmaktens fortsatta tillväxt på Gotland och därmed bidra till en positiv
samhällsutveckling.
Ledningskontorets bedömning är att ett Försvarsmaktsråd kan fungera som ett arena
för samverkan där frågor kan behandlas för att underlätta den militära utökningen på
ön och i frågor som i samband med detta berör Region Gotlands uppdrag och
verksamheter.
Beslutsunderlag

Försvarsmaktsråd Gotland, styrdokument
Ledningskontoret 2016-11-16

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-11-29

RS AU § 303 Riktlinjer för beviljande av bidrag till små och
medelstora företag för perioden 2016-2020
RS 2016/736

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet återremitteras.

Region Gotland övertog det regionala utvecklingsansvaret 1998, då medföljde
uppdraget att besluta om medel ur det regionala tillväxtanslaget 1:1. Inom ramen för
anslaget fanns möjlighet att bevilja bidrag till små och medelstora företag i enlighet
med SFS 2000:283 om regionalt bidrag till företagsutveckling.
Regeringen beslutade 2015-03-26 att ersätta förordning SFS 2000:283 med SFS
2015:210 om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag och
SFS 2015:211 om statligt stöd till regionala investeringar. Med anledning av de nya
förordningarna har ledningskontoret genomfört en översyn av nu gällande riktlinjer
för beviljande av bidrag till små och medelstora företag.
Syftet med de nya riktlinjerna är att främja en hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i små och medelstora företag på Gotland och därmed en hållbar regional
tillväxt.
Målsättningen är att beviljade stöd skall bidra till att uppnå nedanstående mål i
Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 inom utvecklingsområde, företagsfrämjande.
Gotland skall vara ledande när det gäller idéutveckling, entreprenörskap och
nyföretagande.
Gotländska produkter ska marknadsföras och säljas i olika delar av världen.
Ledningskontoret bedömer att efterfrågan på stöd från företag som kan och vill växa
ökar med de nya riktlinjerna. Att fler företag på sikt ökar sin omsättning och anställer
mer personal leder till en ökad hållbar tillväxt i regionen.
Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-11-15
Ärendets behandling under mötet

Yrkande

Eva Nypelius (C) yrkade att ärendet skulle återremitteras.
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde
eller återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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RS AU § 304 Förändrad finansieringsmodell för IT-verksamhet
RS 2016/401

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regiondirektören får i uppdrag att till budgetberedningen inför 2018 utreda och
föreslå eventuella förändringar i finansieringsmodell för övrig IT-verksamhet.

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Förändring av finansieringsmodell från köp/sälj till anslagsfinansiering införs från
och med 2017-01-01 för nedanstående tjänster inom IT-området.
• Budgetmedel motsvarande 8,2 mnkr omfördelas från nämnderna till
regionstyrelsen.
•

Enligt beslut i arbetsutskottet 2016-11-08, ska ledningskontoret återkomma med
förslag till beslut om eventuell förändring av finansieringsmodell för IT-tjänster till
regionstyrelsen den 14 december 2016.
Ledningskontoret bedömer att frågan om förändrad finansieringsmodell inom ITverksamheten behöver utredas avseende PC som tjänst, digital arbetsplats och
telefoni. Modellen är avgörande för hur valet av dessa tjänster görs och hur
konsumtionen ska styras. Det finns idag en tydlig styrning för hur beställning sker,
vilken typ av utrustning som finns mm.
De tjänster som nu är föreslagna att anslagsfinansieras är serviceavtal och IT-tjänster.
Dessa kommer då att hanteras på samma sätt som de kategori1-tjänster som idag
betalas av ledningskontoret och som i den nya förvaltningen övergår till anslagsfinansiering.
De budgetmedel per nämnd som ska överföras till regionstyrelsen återfinns i
ledningskontorets tjänsteskrivelse. De taxefinansierade verksamheterna kommer även
fortsättningsvis debiteras för 2017. Ombudgetering från tekniska nämnden avser
skattefinansierad verksamhet.
Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-11-15

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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RS AU § 305 Ändring av Regionstyrelsen delegationsordning
RS 2016/737

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Med anledning av sammanslagningen av regionstyrelsens två förvaltningar,
ledningskontoret och serviceförvaltningen, till den gemensamma regionstyrelseförvaltningen behöver styrelsens delegationsordning justeras i vissa delar.
Ledningskontoret har upprättat förslag till reviderad delegationsordning.
Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-11-28

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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RS AU § 306 Revidering av regional utvecklingsstrategi
RS 2015/218

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Den nuvarande regionala utvecklingsstrategin från 2008, Vision Gotland 2025, ska
revideras och ersättas av en ny regional utvecklingsstrategi. I samband med
revideringen ska regeringsuppdraget om jämställd regional tillväxt integreras med
syftet att säkerställa en till alla delar jämställdhetsintegrerad regional utvecklingsstrategi för Gotland. Därutöver ska den regionala utvecklingsstrategins koppling till
planer och program, såväl regionala som nationella samt koncernstyrningen
(styrkorten) ses över, i syfte att föreslå förenkling och effektivisering.
Bakgrund
Gotlands nuvarande regionala utvecklingsstrateg Vision Gotland 2025, eller regionala
utvecklingsprogram som det tidigare hette, antogs av kommunfullmäktige den 18 juni
2008. Framtagandet av strategin var ett förhållandevis omfattande arbete som
involverade berörda organisationer i såväl offentlig som i privat och ideell sektor.
Detta finns i dag samlat och beskrivet på Region Gotlands hemsida.
Vision Gotland 2025 togs också fram i ett sammanhang med såväl ett regionalt
näringslivsprogram som en varumärkesplattform för platsvarumärket Gotland, vilken
delar den övergripande visionen i Vision Gotland 2025 om att: ”Gotland är
Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt
och fylld av livslust.”
Under perioden 2016-2018 har regeringen beslutat ge Tillväxtverket särskilda medel
för att utveckla det regionala jämställdhetsarbetet. Målet är att kvinnor och män ska
ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och på
likvärdiga villkor få tillgång till de resurser som finns för regionala satsningar på
hållbar tillväxt. Arbetet är en fortsättning på arbetet med regionala handlingsplaner
för jämställd regional tillväxt 2012-2014. Tanken är att jämställdhet ska integreras i
regionernas ordinarie verksamhet, till exempel i regionala utvecklingsstrategier,
beslutsprocesser, arbetssätt och rutiner.
Ärendet
En revidering av den regionala utvecklingsstrategin är en process som tydligt ska ha
sin utgångspunkt i den representativa demokratin på Gotland, men som ska ske i
samverkan med berörda myndigheter och organisationer i såväl näringsliv som i
ideell sektor.

forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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RS AU § 306 forts
RS 2015/218

Arbetets första fas ska bestå av en uppföljning och aktualitetsprövning av den
befintliga regionala utvecklingsstrategin Vision Gotland 2025, och framtagande av
förslag till ny regional utvecklingsstrategi (RUS). I denna fas ska även regeringsuppdraget om jämställd regional tillväxt hanteras i enlighet med en till Tillväxtverket
redovisad handlingsplan, i vilken en prioritet är att jämställdhetsintegrera den
kommande regionala utvecklingsstrategin.
Arbetets andra fas föreslås formulera mål- och strategier för viktiga utvecklingsområden. Det är primärt en process i de förtroendevaldas ägo, men den bör ske
transparent och i dialog med aktörer i det gotländska samhället.
I revideringens avslutande fas hanteras remiss, samråd, eller dylikt, samt framtagande
av implementeringsplan. Här ska även den regionala utvecklingsstrategins koppling
till planer och program samt koncernstyrning (styrkorten) fastställas, samt
förenklingar och förtydligande av programkomplexet. Det ska även säkerställas att
förslaget till ny regional utvecklingsstrategi är jämställdhetsintegrerad i enlighet med
regeringsuppdraget om jämställd regional tillväxt.
Bedömning
Den regionala utvecklingsstrategin är det viktigaste instrumentet i det regionala
utvecklingsansvaret. Det är utifrån denna som arbetet med den regionala
utvecklingen leds på Gotland, och det är via denna Gotland kommunicerar
strategiska utvecklingsfrågor med staten och EU.
Ledningskontoret bedömer att en revidering av den regionala utvecklingsstrategin är
ändamålsenlig både ur ett aktualitetsperspektiv, det vill säga att det finns sakliga skäl
att uppdatera utvecklingsstrategin till följd av förändringar såväl på Gotland som i
omvärlden, samt ur ett legitimitetsperspektiv, då strategin behöver bearbetas för att
kunna levandegöras ytterligare i det gotländska samhället. Därutöver bör regeringsuppdraget om jämställd regional tillväxt hanteras inom ramen för arbetet med en
revidering av den regionala utvecklingsstrategin. Därmed ges förutsättningar för att
den regionala utvecklingsstrategin blir jämställdhetsintegrerad.
Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-11-16

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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RS AU § 307 Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud
på Gotland - Remissversion
RS 2012/439

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Regionstyrelsen fattade den 22 september beslut om ett projektdirektiv för projektet
”Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland” och gav ledningskontoret i uppdrag att hantera fortsatt process. Strategin skall utgå ifrån en ambition
att optimera balansen mellan de tre faktorerna; tillgänglighet i tid, kvalitet och
kostnad, vilket kan ske genom en effektivisering av verksamhetens struktur, en ökad
digitalisering samt en utvecklad kollektivtrafik.
Ledningskontoret har nu tagit fram ett remissunderlag som inkluderar förutsättningar, utmaningar och inriktning för en ”Strategi för ett långsiktigt hållbart
serviceutbud på Gotland”. Denna föreslås remitteras till nämnderna så att dessa kan
bereda underlaget och sätta det i relation till sina verksamheter. Underlaget föreslås
också utgöra grund för dialog med aktörer i det gotländska samhället.
Remissfrågorna är:
Hur överensstämmer de i remissunderlaget redovisade förutsättningarna och
utmaningarna med nämndens bild av dito?
På vilket sätt skulle nämnden kunna använda underlaget att effektivisera servicen och
minska utbudet?
Vad ser nämnden för möjligheter till synergier/samverkan över gränssnitten mellan
verksamheterna?
Efter inhämtande av remissvar från nämnderna och beredning av dessa så
färdigställer ledningskontoret ett slutligt förslag till strategi, vilken planeras behandlas
på regionstyrelsens sammanträde 27 april 2017.
Ledningskontoret bedömer att det är av stor vikt för den fortsatta processen, och det
slutliga förslaget till strategi, att förutsättningarna, utmaningar och inriktning
behandlas och kvalitetssäkras i såväl Region Gotlands nämnder som i dialoger med
aktörer i det gotländska samhället. Detta för att säkerställa att det i möjligaste mån
finns en gemensam bild av utgångspunkterna för den fortsatta processen.
Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-11-25
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-11-29

RS AU § 307 forts
RS 2012/439
Ärendets behandling under mötet

Stefan Persson, näringslivschef, redovisar ärendet.
Yrkande
Brittis Benzler (V) lämnade skriftliga yrkanden som ska inarbetas till regionstyrelsens
sammanträde.
Flera ytterligare synpunkter framfördes under mötet och ska inarbetas till
regionstyrelsens sammanträde.
Ny remissversion föreligger till regionsstyrelsens sammanträde 14 december 2016.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-11-29

RS AU § 308 Begäran om att utnyttja eget kapital
RS 2016/705

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelsen beslutar att överförmyndarnämnden får utnyttja 300 000 kronor
av eget kapital.

Överförmyndarnämnden fick i samband med beslut om överföring av resultat från
2015 flytta med 810 000 kr till eget kapital, Rf § 59, 2016-04-25. Detta beslut togs
med anledning av det stora antalet ensamkommande flyktingbarn och den särskilda
situation nämnden var i. Överföringen skulle enligt beslutet användas för att täcka
behovet av en tidsbegränsad tjänst.
Enligt samma beslut ska nämnderna begära medgivande från regionstyrelsen för att
få utnyttja eget kapital under året.
Överförmyndarnämnden begär att få ta i anspråk 300 000 kr av eget kapital för att
täcka 2016 års kostnader för den tidsbegränsade tjänsten. Man informerar också om
att tjänsten även bedöms behövas under 2017.
Ledningskontoret anser att överförmyndarnämnden ska få ta i anspråk del av eget
kapital enligt tidigare beslut och planering.
Beslutsunderlag

Överförmyndarnämnden 2016-10-11, § 129
Ledningskontoret 2016-11-08

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-11-29

RS AU § 309 Avskrivning omsättningstillgångar 2016
RS 2016/740

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Kundfordringar inom regionstyrelsens ansvarsområde skrivs av med 17 493 kr och
belastar 2016 års resultat. Samtliga avskrivningar (ej konkurser) skall upptas inom
linjen.

Enligt regionstyrelsens beslut (§ 441/92) skall respektive nämnd fr o m 1993 besluta
om avskrivning av fordringar. Det föreslagna beloppet som ska redovisas som
kundförlust hos nämnderna 2016, uppgår till 3 619 161 kr, varav konkurser 92 046
kr. Kundförluster fördelade per nämnd.
Avskrivningar av kundfordringar inom regionstyrelsens ansvarsområde uppgår till
17 493 kr 2016.
Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-11-14

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-11-29

RS AU § 310 Mellanlagring och e-arkivering av journalsystem
RS 2016/666

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Ledningskontoret får i uppdrag att fortsätta planeringen av ett gemensamt digitalt
mellanlager och slutarkiv (e-arkiv) för Region Gotland med ett planerat införande
under 2017/2018.
• Hälso- och sjukvårdsnämndens framtida behov av e-arkiv hanteras då eventuellt
beslut om sammanslagning med annan region är fattat. Till dess fortsätter hälsooch sjukvårdsnämnden att vara en del i Region Gotlands arkivmyndighet och blir
därmed en del i ovan beskrivna införande.
•

Beslutet från hälso- och sjukvårdsnämnden går i samma riktning som ledningskontorets arbete vilket syftar till att införa ett e-arkiv bestående av mellanlager och
slutarkiv. Snarare förstärker hälso- och sjukvårdsnämndens beslut nödvändigheten
med fortsätt planering för ett införande av e-arkiv, eftersom det visar på både
problemställningar att hantera informationsmängder som inte längre har en aktiv
status (?) och att kunna slutarkivera digital information.
Som grund för bedömningen ligger att IT-system som inte längre används skall
avvecklas. I en avvecklingsprocess ligger ansvaret att omhänderta informationen
genom att antingen överföra det till ett nytt IT-system eller att arkivera den. Det två
vanligaste sätten är att mellanlagra informationen eller att informationen går till
slutarkivering, det sistnämnda styrs av nämndens dokumentplan. En grundläggande
skillnad mellan mellanlager och slutarkivering är att informationsägande kvarstår vid
nämnden vid mellanlagring medan den övergår till arkivmyndigheten vid
slutarkivering.
Utifrån detta så instämmer ledningskontoret med hälso- och sjukvårdsnämnden om
att avsätta medel för en avveckling av Medidoc. Kostnaden för en avveckling varierar
mellan IT-system så ledningskontoret förutsätter att en adekvat bedömning gjorts.
Vidare ser ledningskontoret inget hinder i att hälso- och sjukvårdsnämnden använder
sig av det mellanlager som finns hos Stockholms läns landsting. I det förarbetet som
genomförts inför ett införande av mellanlager och slutarkiv i Region Gotland så har
det slagits fast att det kan finns flera mellanlager, dock är rekommendationen att det
endast skall finns ett slutarkiv.
Som tangerats ovan så har ledningskontoret genomfört ett förarbete vad avser
införanden av mellanlager och slutarkiv. Under hösten 2016 genomförs
förberedelserna för att starta ett införande projekt. Om ekonomiska förutsättningar
kan skapas så planeras ett införande att ske under 2017-18.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-11-29

RS AU § 310 forts
RS 2016/666

Hur den slutliga regionsammanslagningen kommer att se ut eller tidpunkt för ett
genomförande är fortfarande en osäkerhetsfaktor för regionen. Tills ett beslut i
frågan kommer så hanteras hälso- och sjukvårdsnämndens behov av slutarkiv av
Region Gotlands arkivmyndighet.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-09-21, § 267
Ledningskontoret 2016-10-20

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-11-29

RS AU § 311 Remiss - Riksintressen friluftsliv områdena
Gotlandskusten och Nordöstra Gotlands kust och
skärgård
RS 2016/582

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Upprättat förslag till yttrande överlämnas till Länsstyrelsen på Gotland.

Som beskrivits nyligen i ärende RS 2016/572 fick samtliga länsstyrelser i landet 2012
ett uppdrag från Naturvårdsverket att se över och föreslå nya områden för
riksintresse för friluftsliv. Det resulterade i att Länsstyrelsen på Gotland under 2013
lämnade förslag på större revideringar av fem av de sex befintliga områdena samt
förslag på åtta nya riksintresseområden, totalt 14 områden.
Den föreliggande remissen från Länsstyrelsen på Gotland, rör endast två av
riksintresseområdena – ”Gotlandskusten” respektive ”Nordöstra Gotlands kust och
skärgård”.
I och med att regionstyrelsen tidigare beslutat avstyrka Naturvårdsverkets förslag till
nya riksintresseområden på nationell nivå i sin helhet, faller det sig naturligt att
ledningskontoret föreslår regionstyrelsen att avstyrka förslaget till nya och reviderade
riksintresseområden för friluftsliv inom Gotlands län.
I och med att regionstyrelsen tidigare beslutat avstyrka Naturvårdsverkets förslag till
nya riksintresseområden på nationell nivå i sin helhet, och eftersom inga nya skäl till
annorlunda ställningstagande tillkommit, faller det sig naturligt att ledningskontoret
föreslår regionstyrelsen att avstyrka förslaget till nya och reviderade riksintresseområden för friluftsliv inom Gotlands län, däribland den aktuella remissen två
områden, ”Gotlandskusten” respektive ”Nordöstra Gotlands kust och skärgård”.
Beslutsunderlag

Länsstyrelsen på Gotland, 2016-09-06
Ledningskontoret 2016-11-16

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-11-29

RS AU § 312 Översyn av Region Gotlands strategiska
fastigheter i Visby innerstad
RS 2016/703

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

En översyn av Region Gotlands strategiska fastigheter i Visby innerstad behöver
utföras för att ge ett underlag för vilka fastighetstyper som skall behållas, avyttras
eller behandlas på annat sätt utifrån bland annat världsarvsperspektiv.
Projektet ska beskriva nuläget för fastighetsägandet inom avgränsat område och
analysera de olika perspektiv som ska ge Region Gotland en helhetsbild för att kunna
fatta beslut om vårt långsiktiga ägande av fastigheter i Visby innerstad.
Den utsedda projektgruppen ska belysa, ta fram fakta, analysera och utvärdera nedan
angivna beslutspunkter för att sedan föreslå ett antal slutsatser som är vägledande för
regionens förhållningssätt till det egna fastighetsinnehavet i Visby innerstad.
Identifiering av Region Gotlands fastighetsinnehav i Visby innerstad.
Identifiering av strategiska perspektiv varav fastigheter av världsarvsbetydelse samt
goda försäljningsobjekt utgör två perspektiv.
Benchmarking - genomgång andra regioners/städers/områdens förhållningssätt till
speciell stadskärna/motsvarande och dess fastighetsinnehav.
Analys.
Avgränsningar.
Slutsatser.
Ledningskontoret bedömer att slutsatserna i projektet skall ge ett underlag för vilka
fastighetstyper som skall behållas, avyttras eller behandlas på annat sätt.

Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-11-11

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-11-29

RS AU § 313 Markanvisningstävling kv Malajen Visby
RS 2016/661

På grund av markanvisningstävlan innehåller ärendet ännu sekretessbelagd
information fram till regionstyrelsens sammanträde den 14 december 2016.
Ärendets behandling under mötet

Anders Lindholm, exploateringsstrateg och Christian Hegardt, avdelningschef
föredrog ärendet.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-11-29

RS AU § 314 Markanvisningstävling Järnvägen 4
RS 2016/764

På grund av markanvisningstävlan innehåller ärendet ännu sekretessbelagd
information fram till regionstyrelsens sammanträde den 14 december 2016.
Ärendets behandling under mötet

Anders Lindholm, exploateringsstrateg och Christian Hegardt, avdelningschef
föredrog ärendet.
Jäv
Björn Jansson (S) anmälde jäv och deltog ej i ärendet.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-11-29

RS AU § 315 Motion. Arbetstillfällen för personer med
funktionshinder
RS 2016/332

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Ledningskontoret får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ta emot fler
personer med funktionsnedsättning på arbetsplatser inom Region Gotland.

Margareta Benneck (M) och Mats Hedström (M) har i en motion föreslagit att
Region Gotlands förvaltningar tar emot personer med funktionsnedsättning som
anvisas av enheten som handhar placering av extern arbetskraft.
Motionärerna framhåller att arbete eller annan meningsfull sysselsättning är av stor
betydelse för att överbrygga klyftor i levnadsvillkor och bidra till en ökad delaktighet
för personer med funktionsnedsättning.
Beskrivning av sysselsättning och arbetstillfällen för funktionsnedsatta
Regeringen har utsett ett antal myndigheter som har ett särskilt ansvar/uppdrag i den
nationella handikappolitiken. Arbetsförmedlingen är en av 14 sektorsmyndigheter
med ansvar för att förverkliga regeringens uppdrag.
Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken anger att alla personer ska ges
samma möjligheter att delta i arbetslivet. Arbetsförmedlingen ska som sektorsansvarig myndighet inom arbetsmarknadspolitiken bidra till att uppfylla de nationella
handikappolitiska målen. För arbetsmarknadspolitiken handlar det om att alla
personer ska ges samma möjligheter att delta i arbetslivet.
Det viktigaste målet inom sektorn är att öka sysselsättningsgraden bland arbetssökande med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga så att den på
sikt överensstämmer med befolkningens som helhet. För att uppnå detta arbetar
Arbetsförmedlingen bland annat med att öka deltagandet i arbetsmarknadsutbildningar samt att påverka arbetsgivarnas vilja att anställa personer med en
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
Nuläge
Inom Region Gotland (utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, Kompetenscentrum)
finns Steget, som har att samordna placeringar av extern arbetskraft inom regionen.
Arbetet utförs med utgångspunkt från den överenskommelse som tecknades i juli
2013 mellan Region Gotland och Arbetsförmedlingen. Överenskommelsen syftar till
att regionen, genom att erbjuda praktikplatser inom sina verksamheter, ska bidra till
att ge arbetssökande nya erfarenheter, meriter och referenser knutna till en
arbetsplats, och genom detta stärka individens möjligheter att få ett arbete på den
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-11-29

RS AU § 315 forts
RS 2016/332

reguljära arbetsmarknaden. Steget har uppdraget att matcha arbetssökande med
regionens verksamheters behov och möjligheter. Uppdraget inkluderar också
personer med olika former av funktionsnedsättningar, dock inte personer som har
daglig verksamhet. På ordinarie arbetsplatser i regionen finns i dag små möjligheter
att ta emot personer med omfattande behov av handledning och stöd.
Inom Stegets verksamhet finns också ett antal anställningar för personer med olika
typer av funktionsnedsättningar, skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA) och
utvecklingsanställning. Det finns idag ett ekonomiskt utrymme för ca 46 anställningar
varav 26 avser OSA och 20 avser anställning för de som deltar i Jobbsam och som
har sin arbetsplats inom regionens verksamheter. Anställningarna är anpassade
anställningar för viss tid och tänkta som ”rehabiliteringsanställningar”, i syfte att rusta
personerna till att kunna gå vidare mot ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.
Av dem som idag har skyddat arbete finns personer som tillhör personkretsen för
LSS, och några av dem har gått från att ha sin dagliga verksamhet på en arbetsplats
till att vara kvar på den arbetsplatsen och istället få en anställning i form av OSA.
Steget ansvarar också för anställningar i form av extratjänster. Dessa anställningar
ersätter tidigare sysselsättningsplatser (FAS 3) och ska stimulera till anställning av
personer som varit arbetssökande under lång tid och har svårt att få arbete utan stöd.
Dessa anställningar är tänkta som resurser i vissa verksamheter såsom t ex skola, vård
och omsorg. Av de arbetssökande som är aktuella för extratjänst har drygt hälften
kända funktionsnedsättningar. Vad gäller extratjänster pågår planering för att utarbeta
en modell för hur arbetet ska bedrivas samt fastställa antalet platser inom Region
Gotland.
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger rätt att ansöka om
stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det innefattar att
ha möjlighet att arbeta, studera eller ha någon annan meningsfull sysselsättning. Det
kan vara daglig verksamhet för person i yrkesverksam ålder som saknar arbete och
inte utbildar sig. Den dagliga verksamheten är en insats som kräver biståndsbeslut.
I dagsläget finns 22 dagliga verksamheter som drivs av Region Gotland där en grupp
kopplad till handledare utför arbetsuppgifter. De dagliga verksamheterna finns bl.a.
inom Region Gotland (t ex Återvinnarna), Ica Maxi och Biltema.
Dessutom finns daglig verksamhet i form av externa platser utan handledare från
Region Gotland. Extern plats kan vara på t ex Arkivcentrum och Lindex. Detta är en
daglig verksamhetsplats och inte en anställning inom organisationen/företaget.

forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-11-29

RS AU § 315 forts
RS 2016/332

Ledningskontorets bedömning är att Region Gotland bör ställa sig positiv till att ta
emot fler personer med funktionsnedsättning på arbetsplatser inom Region Gotland
men att förutsättningarna för detta först behöver klarläggas.
Beslutsunderlag

Motion 2016-05-02
Ledningskontoret 2016-09-30

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-11-29

RS AU § 316 Medborgarförslag. Ta bort tio ledamöter i
Regionfullmäktige samt två regionråd
RS 2015/759

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Ärendet återremitteras för komplettering.

I ett medborgarförslag har Håkan Olsson föreslagit att det ska tas bort tio ledamöter
i regionfullmäktige och två av regionråden.
Region Gotland har förutom det primärkommunala uppdraget även landstingsuppdrag och regionalt utvecklingsansvar. Två funktioner som normalt ligger på
landsting respektive länsstyrelse. Ledningskontoret har bedömt att medborgarförslaget ska avslås.
Sedan Gotland blev en kommun med landstingsuppdrag 1970/71 har regionfullmäktige bestått av 71 ledamöter med ca hälften så många ersättare. Fullmäktige
benämndes tidigare kommunfullmäktige och sedan 2012 regionfullmäktige. Detta
skedde genom att Region Gotland fick möjlighet att använda beteckningarna
regionfullmäktige respektive regionstyrelsen genom ändring i lagen (2010:630) om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län.
Gotland är den enda kommunen i Sverige som även har ett landstingsuppdrag. I ett
landstings uppgifter ingår vanligtvis hälso- och sjukvård, tandvård, lokaltrafik och
kulturfrågor. I ett landsting så är landstingsfullmäktige det högsta beslutande organet
med en landstingsstyrelse. Där finns också heltidsarvoderade ledamöter som oftast
kallas landstingsråd.
Som jämförelse så har exempelvis Blekinge, med en folkmängd på ca 152 000
invånare och till ytan det minsta landstinget, 47 valda ledamöter och en styrelse med
15 ledamöter och tre heltidsanställda landstingsråd. Karlskrona kommun, som finns i
detta landsting, har en folkmängd på drygt 63 000 och 75 ledamöter i sitt kommunfullmäktige och 15 ledamöter i kommunstyrelsen.
Region Gotland har även det regionala utvecklingsansvaret. Länsstyrelsen på Gotland
har tidigare haft ansvaret för den regionala utvecklingen, vilken sedan 1997 är
överförd på Region Gotland
Med detta sagt så är det kanske inte helt enkelt att jämföra Region Gotland med
andra kommuner och landsting med sedvanliga s.k. primär- och sekundärkommunala
uppdrag.
Angående förslagsställarens önskemål om att ta bort två av regionråden så har fyra av
regionråden endast halvtidstjänster.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-11-29

RS AU § 316 forts
RS 2015/759

Enligt kommunallagen (5 kap 1 §) så är det minsta antal ledamöter bestämt till 61
ledamöter i fullmäktige för en kommun med minst 36 000 röstberättigade invånare.
För landsting ska det utses minst 31 ledamöter med en storlek på 140 000 eller där
under. För Gotlands del skulle detta i så fall innebära med både kommun och
landsting minst 103 ledamöter (antalet måste bestämmas till ett udda tal).
Ledningskontoret bedömer sammanfattningsvis att medborgarförslaget ska avslås.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2015-11-30
Ledningskontoret 2016-11-16

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-11-29

RS AU § 317 Integration - en dialog kring framtagandet av
integrationsstrategin
RS 2016/146

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Tidplan för framtagande av integrationsstrategi beslutas enligt ledningskontorets
förslag nedan.

Ledningskontoret har av regionstyrelsen fått i uppdrag att ta fram ett samlande
dokument som klargör Region Gotlands strategiska inriktning och principiella
hållning när det gäller mottagande av asylsökande och att underlätta för nyanlända att
etablera sig på Gotland. Uppdraget genomförs i samarbete med Länsstyrelsen som
har motsvarande uppdrag att ta fram en integrationsstrategi för Gotland.
Ledningskontoret redovisade den preliminära inriktningen av arbetet kring
integration vid arbetsutskottets sammanträde 31 maj 2016. Den 5 september 2016
förankrades det gemensamma arbetet i Regsam.
Tidplan
Under december 2016 och januari 2017 genomförs dialogmöten med
referensgrupper av nyanlända och ensamkommande barn samt i kunskapsgrupper
kring utvalda teman.
170301 deadline remissversion.
170314 beslut AU remissversion.
170330 beslut RS remissversion.
170401-170531 remisstid.
170807 deadline slutlig version.
170815 beslut AU slutversion.
170831 beslut RS slutversion.
170925 beslut RF slutversion.
Ledningskontoret bedömer att den gemensamma processen som förankrats i Regsam
tillsammans med en genomtänkt form för delaktighet för nyanlända vuxna och barn
och för berörda intressenter, ger förutsättningar för en integrationsstrategi som är
strategiskt tydlig och väger samman sociala och ekonomiska utvecklingsperspektiv.
Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-11-29

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-11-29

RS AU § 318 Information. Indikatorer till styrkort 2016-2019
RS 2016/741

Arbetsutskottets beslut
•

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

Regionfullmäktige beslutade 2016-06-20 om nya mål för Region Gotland som gäller
perioden 2016-2019. Samtidigt beslutades också om en ny styrmodell. Den nya
modellen bygger på ett gemensamt styrkort för hela koncernen med årliga verksamhetsplaner där nämnder/förvaltningar beskriver hur man ska bidra till att uppfylla
målen i styrkortet samt hur man ska arbeta för att uppnå resultat i den del av
nämndens uppdrag som inte är målsatt i styrkortet.
Till regionfullmäktiges mål har ett antal indikatorer arbetats fram. Ledningskontoret
har haft i uppdrag att ta fram lämpliga indikatorer till varje mål.
Arbetet med att ta fram indikatorer har involverat stora delar av ledningskontoret.
Det finns därmed en bred förankring och en delaktighet som är nödvändig för att
regionfullmäktiges mål ska bli styrande de kommande åren.
Antalet indikatorer till ett mål är begränsat. Ambitionen har varit att det inte ska vara
fler än 5. I något fall har det antalet överskridits av något skäl men i huvudsak finns
4-5 indikatorer per mål. Till vissa mål finns långt fler möjliga indikatorer och därmed
har ett visst urval varit nödvändigt. Resultatet på samtliga indikatorer redovisas i
årsredovisningen och i möjligaste mån i delårsrapport 2.
Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-11-15
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet lämnade synpunkter på indikatorerna.
Ärendet åter till regionstyrelsen.
Ärendet föredrogs av Björn Linder, controller, Ulrica Jansson, koncerncontroller,
Helena Andersson, ekostrateg och Veronica Hermann, folkhälsostrateg.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-11-29

RS AU § 319 Information. CMP - Copenhagen Malmö Port

Arbetsutskottets beslut
•

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

Information om CMP-Copenhagen Malmö Port gavs av Johan Röstin, VD (CEO)
CMP och Stefan Persson, Näringslivschef.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-11-29

RS AU § 320 Information. Regional samverkan och
stödstruktur (RSSS)
RS 2016/747

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet utgår.

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse BarnSam 2015.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

